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 منيب المصر  يررع على هنية مبادرة إلنهاء االنقسام واستكمال الحوار الوطني .1
غزة: استقبل رئنس المكتب السناسي لحركة حماس اسماعنل هينة في مكتبه رجل األعمال 

عرض األخنر على الحركة مبادرة اليوانا الحسية المتعلقة  الفلسطنيي مينب المصري، حنث
يهاء االيقسام. وقد رحبت الحركة بكل الجهود الهادفة للوحدة،  بمقترحات استكمال الحوار الوطيي وا 
وجهود المصري األخنرة، وذّكرت الحركة بالمروية الكبنرة التي قدمتها م  أجل ذلك، وحالة اإلحباط 

لفلسطنيي بعد تراجع السلطة ع  كل االتفاقات الموقعة، خاصة موضوع التي ميي بها الشعب ا
االيتخابات الفلسطنينة الشاملة. وقد تسلمت الحركة يسخة ع  المبادرة، ووعدت بدراستها في 

 مؤسساتها للرد رسمنًا علنها.
 15/8/2021موقع حماس، 

 
 سيؤد  إلى انفجار األوضاع تدين جريمة جنين: استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية السلطة رئاسة .2

أدايت الرئاسة الفلسطنينة، الجرنمة البشعة التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائنلي في مدنية : رام هللا
وقال الياطق الرسمي باسم الرئاسة يبنل أبو  جين ، وأسفرت ع  استشهاد أربعة مواطين  حتى اآل .

دن  لهذه الجرنمة اليكراء، ويؤكد أ  استمرار هذه ردنية: يعّبر ع  غضب واستيكار الرئاسة الشدن
لى مزند م  التوتر وعدم االستقرار.  الســـــــناسة اإلسرائنلنة، سنؤدي إلى ايفجار األوضاع وا 

 16/8/2021، وكالة األنباء والمرلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مجدالني: ادعاءات االحتالل حول المناطق "ج" خداع وتضليل للرأ  الرام .3
قال عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة، األمن  العام لجبهة اليضال الشعبي : رام هللا

أحمد مجداليي، إ  حكومة االحتالل اإلسرائنلي، تمارس الخداع وتضلنل الرأي العام العالمي، عبر 
 ادعائها السماح للفلسطنينن ، بالبياء في مياطق "ج".

صحفي نوم السبت، ا  ما تسمى المياطق "ج" هي أراض فلسطنينة وا  وأضاف مجداليي في بنا  
االحتالل نقوم بعملنات هدم جماعنة للمبايي الفلسطنينة فنها وسرقة االراضي وفرض السنطرة علنها، 

وقال مجداليي: المياطق المصيفة "ج"، لم تعد قائمة إال في أجيدة  ما نشكل ايتهاكا للقواين  الدولنة.
فهي ايتهت بفعل االيتهاكات االسرائنلنة لكافة االتفاقنات، ول  يلتزم بهذه التصينفات بكافة االحتالل، 

 ودعا كافة المجالس المحلنة والقرونة في أراضي الضفة الغربنة، فهي أراضي الدولة الفلسطنينة.
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لطة الفلسطنينة المياطق "ج"، الى النقظة والحذر والتوجه لكافة المؤسسات القايوينة والتيسنق مع الس 
 معها.وعدم االيجرار وراء ادعاءات االحتالل العيصرنة، ورفض التعامل 

 14/8/2021، وكالة األنباء والمرلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بالسلطة الفلسطينية تلتقي أدباء وفنانين إسرائيليين في رام هللا رئيس لجنة التواصل .4
رفضهم استمرار االحتالل اإلسرائنلي لألراضي الفلسطنينة رام هللا: عبر فيايو  وأدباء إسرائنلنو  ع  

م  الفياين  واألدباء والمخرجن  خالل  20وقال ممنثل ع  وفد ضم  وبقاء الوضع الراه  إلى األبد.
لقاء عقدته لجية التواصل مع المجتمع اإلسرائنلي، في مدنية رام هللا، السبت، ع  إنمايه بوجود 

 شرنك فلسطنيي للسالم.
محمد المديي، بأ  « فتح»اء اللقاء، طالب رئنس لجية التواصل، عضو اللجية المركزنة لحركة وأنثي

نكو  للمنثقفن  والفياين  اإلسرائنلنن  دور في العمل م  أجل السالم العادل القائم على حل الدولتن ، 
، 194ي مع التوصل إلى حل ميصف ومتفق علنه لقضنة الالجئن  الفلسطنينن ، وفق القرار األمم

 .2002وكما ورد في مبادرة السالم العربنة لعام 
 15/8/2021، األوسط الشرق

 
 نائب محافظ القدس: محاكم االحتالل تواصل تنفيذ التهجيِر القسر  ضد المقدسيين .5

اعتبر يائب محافظ القدس عبد هللا صنام، إجبار ُسُلطات االحتالل المواطين  على هدِم : رام هللا
وقال  م في المدنيِة المقدسة أيها تـأتي في سناِق تيفنِذ إسرائنَل لسناسِة التهجنِر القسري.ميازِلهم بأندنه

صنام في حدنث إلذاعة صوت فلسطن ، نوم االحد، إ َّ محاكَم االحتالِل تواصُل تيفنَذ التهجنِر 
تالل ترى القسري ضد المقدسنن  واقتالعهم م  ميازلهم لتهوند المدنية، مشنرا إلى أ  حكومة االح

 أيها قرنبة م  تيفنذ مخططاِتها اإلحاللنِة والتهوندنة، لذلك تواصل تصعند جرائمها في القدس.
 15/8/2021، وكالة األنباء والمرلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تطالب المجتمع الدولي باحترام قراراته وتنفيذها وليس إدارة الصراع الفلسطينية "الخارجية" .6

رة الخارجنة، نوم األحد، المجتمع الدولي باحترام قراراته وتيفنذها، ولنس إدارة رام هللا: طالبت وزا
الصراع. وقالت الخارجنة في بنا  صحفي، إ  دولة االحتالل تواصل اختطافها للقدس والمياطق 
المصيفة "ج" وسط تصعند استنطايي إحاللي وتيكنل متواصل وعملنات ضم تدرنجنة متسارعة 

لضفة الغربنة المحتلة، وعملنات تهوند وأسرلة وتغننر للواقع التارنخي والقايويي ألجزاء واسعة م  ا
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جراءات نومنة متواصلة لتعمنق التطهنر العرقي في المدنية المقدسة لتكرنس  القائم في القدس وا 
 فصلها ع  محنطها الفلسطنيي وربطها بالعمق اإلسرائنلي.

 15/8/2021، وكالة األنباء والمرلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ةآالف عائلة من أبناء شربنا في سوري 5: مساعدات مالية لرفي دمشق سفير فلسطين .7
قال سفنر فلسطن  لدى سورنا سمنر الرفاعي، إ  الرئنس محمود عباس وجه بتقدنم : رام هللا

وأوضح الرفاعي، في حدنث  عائلة م  أبياء شعبيا في سورنا كمرحلة أولى. 5000مساعدات مالنة لـ
لبريامج "ملف النوم" عبر تلفزنو  فلسطن ، أ  هذه المرحلة ستشهد توزنعا للمساعدات المالنة قرنبا 
على العائالت التي عادت إلى مخنم النرموك، وعائالت أخرى موجودة في مخنمي حيدرات والسبنية، 

الحقة، وبن  ولعدد م  التجمعات الفلسطنينة األخرى، وستتبعها الحقا عائالت أخرى في المراحل ال
 أ  هذه المساعدات قد تساهم في إعادة تأهنل الميازل المتضررة داخل المخنمات.

 15/8/2021، وكالة األنباء والمرلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ضغوط مصرية وقطرية على حماس لمنح جهود التهدئة وقتًا إضافياً  .8
قواته تستعد الحتمال تصعند أميي قال مسؤول رفنع في الجنش اإلسرائنلي إ  : كفاح زبو -رام هللا

في الضفة الغربنة وقطاع غزة في حال عدم تهدئة الموقف في الضفة، وعدم التوصل إلى تفاهمات 
العبري، أمنر بوخبوط، إ  قطاع « والال»وقال مراسل موقع  مع الفصائل الفلسطنينة في قطاع غزة.

وافقت علنها القنادة السناسنة في إسرائنل  التسهنالت التي»غزة قرنب جدًا م  االيفجار، مضنفًا أ  
كايت تهدف إلى تهدئة حماس، لك  هذه التسهنالت إذا لم تك  كافنة لـ)نحنى( السيوار )قائد حماس 

 «.في غزة( ورفاقه، فإ  االيفجار قرنب
وتعنثر االتفاق الذي توصلت إلنه السلطة الفلسطنينة مع السفنر القطري محمد العمادي، بسبب رفض 

بيوك التي لها فروع في غزة العمل كقياة لتوزنع دوالرات على المستفندن  في القطاع، خشنة ال
 مالحقتها وتجرنمها بموجب قايو  مكافحة اإلرهاب األمنركي.

م  أجل إعطائهم فرصة م  أجل « حماس»ونضغط وسطاء بنيهم مصر وقطر واألمم المتحدة على 
طر وقتًا إضافنًا م  أجل دفع اتفاق التهدئة إلى األمام. حل المسألة وعدم التصعند. وطلبت مصر وق

وتحاول مصر الوصول إلى اتفاق بشأ  صفقة تبادل أسرى، باعتبارها المدخل األهم للتوصل إلى 
 اتفاق تهدئة طونل األمد، نشمل إعادة إعمار القطاع.

 15/8/2021، الشرق األوسط



 
 
 
 

 

 7 ص             5606 العدد:             8/16/2021 نثين إلا التارنخ: 

 

                                    

 ائل تهدد باللجوء لر "األدوات الخشنة""األيام": ُنذر تصريد جديد تلوح في األفق والفص .9

عنسى سعد هللا ومحمد الجمل: قال مصدر فصائلي مطلع ومونثوق، إ  الفصائل ال تزال مصرة على 
موقفها بعدم ميح االحتالل والوسطاء أي فرصة أخرى تتجاوز الفرصة األخنرة التي ميحتها لهم يهانة 

ين ، لرفع الحصار والسماح بإعادة إعمار ما دمره األسبوع الماضي، والتي تيتهي مساء نوم غد اإلنث
 االحتالل خالل عدوايه األخنر على القطاع.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"األنام"، إ  الفصائل اتخذت قرارًا باإلجماع خالل 
اجتماعات مكنثفة عقدتها خالل الساعات الماضنة بعدم اإلذعا  أو االستجابة ألي مقترحات م  

لوسطاء ال تتضم  رفعًا سرنعًا لإلجراءات العقابنة المفروضة على القطاع والبدء بعملنة اإلعمار ا
فورًا. واعتبر المصدر ذاته، أ  الفصائل تدرك أ  التسهنالت التي أعليت عيها سلطات االحتالل، 

ي العنو ، مساء أول م  أمس، "تأتي في إطار محاوالت االحتالل واإلدارة األمنركنة ذر الرماد ف
 ومحاولة للتغطنة على جرنمة فرض الحصار على القطاع".

وقال: إ  الفصائل أبلغت الوسطاء ا  التسهنالت غنر كافنة على اإلطالق وال تمنثل الحد األديى م  
مطالب الفصائل والتي تتمنثل في عودة األوضاع على ما كايت علنه قبل العدوا  األخنر، 

ة القطرنة دو  تغننر في مضمويها، باإلضافة الى البدء بعملنة إعادة وخصوصًا إدخال الميحة المالن
اإلعمار. ورجح أ  تشهد الساعات القادمة البدء بتيفنذ أولى فعالنات التصعند المنداينة التي أقرتها 
الفصائل خالل اجتماع عقدته مساء األربعاء الماضي، والتي تتضم  البدء باستخدام األدوات 

ات الحارقة وعملنات اإلرباك اللنلي، وصواًل الى التصعند العسكري، مشنرًا إلى أ  الخشية كالبالوي
 الفصائل تعقد في هذه األنام اجتماعات متواصلة للتشاور واتخاذ القرارات المياسبة.

 16/8/2021، رام هللا، األنام
 

 وحماس أقرب إلى المواجهة من التهدئة "إسرائيل": "وا  نت" .10
، نوم األحد، ”ندنعوت أحرويوت“العبري التابع لصحنفة ” واي يت“قال موقع  :صةترجمة خا-رام هللا

أ  إسرائنل وحماس أقرب إلى استئياف المواجهة العسكرنة م  تحقنق الهدوء والتوصل لتهدئة، وذلك 
 في ظل تباعد المواقف بشأ  إمكاينة التوصل ألي حلول.
بنع األخنرة بشكل غنر مباشر بن  إسرائنل وبحسب الموقع، فإ  المحادنثات التي جرت في األسا

وحماس في القاهرة، والتي تهدف لتحقنق أطول فترة هدوء ممكية مقابل تحسن  الوضع االقتصادي 
بغزة، لم نحدث فنها أي اختراق مع تمسك حماس بشروطها لتحقنق صفقة تبادل أسرى، وتمسك 

 عادة إعمار القطاع.إسرائنل م  جايبها بشروطها بشأ  صرف الميحة القطرنة وا  



 
 
 
 

 

 8 ص             5606 العدد:             8/16/2021 نثين إلا التارنخ: 

 

                                    

وأشار الموقع إلى أ  إسرائنل مصرة على موقفها بأ  إعادة إعمار غزة وتحسن  الوضع فنها ل  نتم 
إال مقابل حل قضنة األسرى لدى حماس، مشنًرا إلى أ  إسرائنل قد تسمح بإعادة إعمار بسنطة 

مل واإلعمار كاماًل إال حن  مقابل دفع القضنة قدًما لك  ل  تتم الموافقة على تحسن  الوضع بالكا
ووفًقا للموقع، فإ  الرؤنة ميفصلة والواقع بعند حالًنا ع  التوصل ألي اتفاق،  ايتهاء هذه القضنة.

 مشنًرا إلى أ  إسرائنل وحماس أقرب إلى استئياف المواجهة العسكرنة م  تحقنق الهدوء.
 15/8/2021، القدس، القدس

 
 : االنفجار قادم21فصائل لر"عربي" .11

أحمد صقر: حذرت فصائل فلسطنينة م  تواصل سناسة تشدند الحصار على قطاع غزة، أل  
االيفجار قادم في وجه االحتالل اإلسرائنلي الذي دحر ع  غزة، مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي 

 بلجم إجراءات الحكومة اإلسرائنلنة.
هنويي أ  ندرك أيه كما تحررت عضو المكتب السنسي للحركة سهنل الهيدي قال: "على العدو الص

غزة، فإييا على استعداد أ  يبذل الغالي واليفنس ولدنيا الكنثنر م  أجل هذا الوط ، وعلنه أ  نرفع 
الحصار وهذه القبضة الحدندنة ع  شعبيا في غزة، ول  يسمح للعدو باستمرار هذا الوضع الصعب 

د على أ  "المقاومة ل  تصبر طونال على وهذه اآلالم، ويح  ل  يسمح باستمرار هذا الواقع". وشد
استمرار هذا الحصار وخيق شعبيا، وهياك إشارات كبنرة جدا للعدو، أ  ارفع عيا هذا الظلم وهذا 
ال سنرى في المواجهة القادمة رجاال أشداء نواجهو  العدو، فيح  أندنيا على الزياد، وفي  الحصار، وا 

   المقاومة ل  تقف مكتوفة األندي".حال استمر العدو في الينل م  صموديا، فإ
بدوره، أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطن ، على لسا  القنادي داود شهاب، شدد في تصرنح 

"، على أ  "هذه السناسة ل  تفلح أبدا، وقد سبق أ  استخدمها العدو وأنثبتت كل التجارب 21لـ"عربي
 دوا  فهي ل  تتوايى ع  ذلك أبدا".أيها ل  تفلح، وعيدما تقرر المقاومة التصدي ألي ع

الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن ، أوضحت على لسا  القنادي هايي النثوابتة أ  "ما نجري م  حصار 
وتشدند هذا الحصار، نأتي في إطار العدوا  اإلسرائنلي المتواصل على شعبيا، بهدف خيق القطاع"، 

واالقتصادنة وصلت حد المأساونة، وهذا نيذر  مؤكدا أ  "حجم المعاياة نتعاظم، والظروف المعنشنة
 بااليفجار".

": "ل  يقبل باستمرار هذه السناسة 21القنادي في حركة األحرار ناسر خلف قال في تصرنح لـ"عربي
والتسونف واالحتالل وحده نتحمل التداعنات واليتائج المترتبة على ذلك، كما أ  المقاومة تؤكد دوما 
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ناسة، وأ  نتالعب االحتالل بحناة أبياء شعبيا، كما أيها ل  تقبل أ  نموت أيها ل  تقبل بهذه الس
 شعبيا بصمت، /ول  تقبل أنضا تغننر المعادلة أو محاوالت االحتالل فرض معادالت جدندة".

 15/8/2021موقع عربي، 
 

 هنية: انتفاضة بيتا أضحت رمزًا لتمسك شربنا بوطنه ورفضه لمشاريع التسوية .12
كتب السناسي لحركة "حماس" إسماعنل هينة، أ  ايتفاضة بنتا جيوب شرق مدنية أكد رئنس الم

يابلس، أضحت رمًزا لتمسك شعبيا بوطيه ورفضه لمشارنع التسونة أو االعتراف بالمحتل أو الخضوع 
 لمشارنع تصفنة قضنته.

لملحمة وقال هينة خالل تصرنح صحفي األحد، بعد مرور مائة نوم على ايتفاضة بنتا، إ  هذه ا
البطولنة رسخت خالل المائة نوم األولى نثالث حقائق تعكس كلها الوعي الوطيي في مواجهة المحتل 
ومشارنع االستنطا ، أولها قدرة شعبيا على ممارسة حقه في المقاومة الشعبنة وتطونرها وابتكار 

رت فنها كل األلوا  وأضاف أ  الحقنقة النثاينة تلك الوحدة المنداينة التي ايصه الوسائل وحنونتها.
والمكويات في مسنرة مباركة متصاعدة بما نؤكد أ  المقاومة توحديا، فنما النثالنثة أ  بنتا أضحت رمًزا 
لتمسك شعبيا بوطيه ورفضه لمشارنع التسونة او االعتراف بالمحتل أو الخضوع لمشارنع تصفنة 

 قضنته.
 15/8/2021موقع حماس، 

 
 اذ الحصار وسيلة إلخفاء فشلهالجهاد: لن نسمح لالحتالل باتخ .13

قالت حركة الجهاد في فلسطن : إ  "المقاومة ل  تسمح لالحتالل باتخاذ الحصار وسنلة : غزة
وأكد الياطق اإلعالمي باسم الحركة، طارق سلمي، أ  "الحصار إمعا  في العدوا   إلخفاء فشله".

 دى له".واإلرهاب"، مؤكدا أ  حركته "ل  تستلم أمامه، بل ستواجهه وتتص
ورأى سلمي أ  "ما كشفته التقارنر اإلعالمنة حول الفشل العسكري واألميي الذي ميي به جنش 
االحتالل اإلسرائنلي خالل معركة سنف القدس؛ دلنل على عجز هذا الجنش" إضافة إلى أيه "نؤكد 
 يجاح المقاومة ومدى جاهزنتها للتصدي للعدوا ، وما تتمتع به م  قدرات وفهم لمخططات

وأكد سلمي أ  يتائج المعركة األخنرة "ستجعل المقاومة أكنثر عزمًا وتصمنمًا على متابعة  االحتالل".
 عملها، واالستمرار في بياء قوتها لحمانة الشعب واألرض، والتصدي ألي عدوا  قادم".
 14/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مع أمريكا الستالم الدعم المالي "اتفاق اإلطار"الديمقراطية تطالب األونروا بتوضيح  .14
، بتقدنم ”األويروا“طالبت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فلسطن ، م  رئاسة وكالة 

وقالت في بنا  لها إ  ما  للتعاو  جرى توقنعه مؤخرا بن  الطرفن .” اتفاق إطار“توضنحات حول 
دمت على خطوة م  شأيها أ  تفتح الباب واسعًا أمام أق” األويروا“سرب م  هذا االتفاق نشنر بأ  

، التي ستصبح هي وجمنع برامجها أسنرة ”األويروا“التدخالت األمرنكنة واالسرائنلنة في أوضاع 
 لإلرادة األمرنكنة.

بعدم استفادة أي الجئ فلسطنيي نتلقى تدرنبًا عسكرنًا م  مساهمة ” األويروا“ورأت الجبهة أ  تعهد 
سابقة خطنرة في طرنقة تعاطي ميظمة م  ميظمات األمم المتحدة مع “لمتحدة نعد الوالنات ا

الالجئن  لجهة ممارسة ضغوط اقتصادنة علنهم، لميع يضالهم م  أجل استرجاع أرضهم المحتلة، 
 ”.باعتراف األمم المتحدة يفسها

 15/8/2021، لندن، القدس الرربي
 

 عكار فصائل فلسطينية ترز  لبنان بضحايا انفجار .15
أصدرت فصائل فلسطنينة بنايات تضامينة، عّزت م  خاللها الشعب اللبيايي، بضحانا : بنروت

شخًصا  28ايفجار صهرنج المازوت في عكار شمال لبيا ، الذي أدى إلى استشهاد أكنثر م  
صابة العشرات بجروح وصفت بن  طفنفة ومتوسطة وخطنرة.  وا 

خالص التعازي والمواساة م  لبيا  قنادًة وحكومًة  حماس، –وقدمت حركة المقاومة اإلسالمنة 
وشعًبا، وم  أسر الضحانا والمصابن ، بحادث ايفجار خزا  المحروقات في بلدة التلنل في ميطقة 

 عكار.
كما تقدمت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطن ، بخالص التعازي والمواساة ألهليا في ميطقة عكار، 

 بمصابهم األلنم في الحادث المأساوي الذي وقع فجر هذا النوم.وأهالي بلدة التلنل خصوصًا، 
الجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فلسطن  م  جهتها تقدمت أنضًا بخالص التعازي والمواساة ألهليا في 
ميطقة عكار، وأهالي بلدة التلنل خصوصًا، ولبيا  عمومًا، بمصابهم األلنم جراء الحادث المأساوي 

 وم.الذي وقع فجر هذا الن
 15/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  : بينيت منع غانتس من لقاء عباساإلسرائيلية 12القناة  .16
اإلسرائنلنة، بأ  رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، يفتالي بنينت، ميع  12وكاالت: أفادت القياة  -القدس 

لى أ  غايتس طلب م  وأشارت القياة إ وزنر الدفاع، بنيي غايتس، م  لقاء الرئنس محمود عباس.
 بنيت في األنام األخنرة ميحه إذيًا للقاء عباس، إال أ  بنينت رفض الطلب.

ولفتت القياة إلى أ  غايتس حاول إقياع بنينت بأهمنة عقد اللقاء على اعتبار أ  السماح لوزنر 
مصلحة تل الخارجنة، نائنر البند، بإجراء منثل هذا اللقاء ستكو  له تداعنات سناسنة ال تصب في 

 أبنب.
 15/8/2021األيام، رام هللا، 

 
 تستدعي سفيرها من بولندا احتجاجا على قانون األمالك البولند    "إسرائيل" .17

قال رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، يفتالي بنينت، مساء نوم السبت، في بنا  صدر ع  مكتبه إ  
دا م  الحصول على تعونضات على "إسرائنل تيظر بخطورة إلقرار القايو  البوليدي الذي نميع نهو 

ممتلكات قد يهبت ميهم إبا  الهولوكوست وهي تأسف أل  بوليدا اختارت مواصلة األذى بأولئك 
 الذن  فقدوا كل عالمهم".

وأشار بنا  رئنس الحكومة إلى أ  "إسرائنل تيظر بخطورة إلى هذه الخطوة وال تستطنع تجاهلها، 
 ى الهولوكوست".هكذا قرار معنب وازدراء مشن  لذكر 

واستدعت وزارة الخارنجة اإلسرائنلنة، نوم السبت، المسؤول ع  السفارة في العاصمة البوليدنة وارسو، 
 للعودة إلى البالد، وذلك في خطوة احتجاجنة على تمرنر قايو  األمالك البوليدي.

 15/8/2021، 48عرب 
 

 اق حماسالخارجية واألمن بالكنيست تطالب بمناقشة خطة مهاجمة أنف .18
تعالت مطالب في لجية الخارجنة واألم  التابعة للكينست بأ  نستعرض الجنش : بالل ضاهر

اإلسرائنلي أمامها يتائج التحقنق الذي أجراه حول فشل خطة التضلنل التي يفذها خالل العدوا  على 
ماس، بنيما غزة، في أنار/مانو الماضي، والتي أعل  الجنش حنيها أيه قتل عشرات المقاتلن  م  ح

تبن  م  التحقنق أ  عدد شهداء حماس في هذا الهجوم كا  أقل م  عشرة، وفقا لتقرنر يشرته 
 صحنفة "معارنف" أول م  أمس، الجمعة.

ويقلت الصحنفة النوم، األحد، ع  عضو لجية الخارجنة واألم  ورئنسها السابق، تسفي هاوزر، قوله 
ي خطة التضلنل( مقابل العدو، الذي أقره رئنس هنئة إيه "نجب االعتراف بأ  العيصر الفتاك )ف
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األركا  العامة كعيصر أساسي إلحداث ردع وم  أجل الحسم لم نتم التعبنر عيه خالل عملنة 
 حارس األسوار العسكرنة" أي العدوا  األخنر على غزة.

ينرا  التي وأضاف هاوزر أيه "ال نمك  التهرب م  أ  هذه يتنجة مخنبة لآلمال في مقابل حجم ال
أطلقت على إسرائنل ومقابل موارد الحرب التي استنثمرها الجنش اإلسرائنلي، ونجب االستعداد في هذا 

 السناق بشكل مختلف مقابل التحدنات المانثلة أماميا".
وتابع هاوزر "سأطلب م  الجنش اإلسرائنلي أ  نستعرض يتائج التحقنق أمام اللجية الفرعنة للجية 

)التي تكو  مداوالتها سرنة(، م  أجل مواجهة أسئلة أخرى نيبغي طرحها، على  الخارجنة واألم 
 الجنش وكذلك على المستوى السناسي، الذي اتخذ القرارات".

 15/8/2021، 48عرب 
 

 "الرربية الموحدة": سنطيح بحكومة بينت إذا لم يكن لنا تأثير .19
حدة )راعام( ولند طه، النوم األحد، أ  قال عضو الكينست اإلسرائنلي ع  حزب القائمة العربنة المو 
وأضاف طه، وفًقا لموقع القياة العبرنة  حزبه ل  نتردد في قلب الحكومة إذا رأى أيه ال تأنثنر لها.
وأوضح: "أتوقع أ  هذه الحكومة ل   السابعة: "إذا لم نؤنثر وجوديا في الحكومة؛ فسوف يفككها".

سرائنلنة ميذ أجنال، ويحث وزنر الجنش بيي غايتس تحرم القطاع العربي كما فعلت الحكومات اإل
 على عدم تعزنز المستوطيات. ل  يسكت".

 15/8/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 قناة عبرية: الشرطة اإلسرائيلية تبدأ التحقيق بقضايا تترلق برئيس الموساد السابق .20
يدلبلنت، التحقنق في عدد م  بدأت الشرطة اإلسرائنلنة، بتوجنهات م  المدعي العام أفنحاي ما

 20العبرنة، فإ  كوهن  تلقى  13وبحسب قياة  القضانا المتعلقة برئنس الموساد السابق نوسي كوهن .
وأشارت القياة إلى  ألف دوالر كهدنة لزفاف ابيته م  رجال األعمال الملنادنر االسترالي جمنس باكر.

حداها متعلقة بمشاركته معلومات سرنة مع أيه سنتم التحقنق مع كوهن  في عدد م  القضانا إ
 مضنفة طنرا  كا  على اتصال شخصي ونثنق بها خالل العامن  الماضنن .

 15/8/2021القدس، القدس، 
 
 
 



 
 
 
 

 

 13 ص             5606 العدد:             8/16/2021 نثين إلا التارنخ: 

 

                                    

 القائمة المشتركة: بولندا تسرق أموال اليهود كما نهبت إسرائيل ممتلكات الشرب الفلسطيني .21
ماسنة بن  إسرائنل وبوليدا على خلفنة توقنع الرئنس تحتدم األزمة الدبلو ”: القدس العربي“ -الياصرة

البوليدي أيدرنه دودا، على القايو  القاضي بتقنند إمكاينة حصول الياجن  م  المحرقة اليازنة 
 إبا  الحرب العالمنة النثاينة على تعونضات لممتلكاتهم المسلوبة في بوليدا.” الهولوكوست“

القايو  نتخلى ع  العدالة تجاه ضحانا المحرقة “إ  وعّقب وزنر الحرب بنيي غايتس قائاًل 
 ”.قايو  خطنر وغنر أخالقي“واعتبر أ  هذا ”.  وعائالتهم

وأكد ميدوب التجمع الوطيي الدنموقراطي في القائمة العربنة المشتركة، اليائب سامي أبو شحادة، أ  
ي في كل ما نتعلق على إسرائنل أ  تشكر بوليدا التي لم تتصرف بشكل مختلف ع  تصرفها ه

باألمالك الفلسطنينة. واقترح أبو شحادة في تغرندة، أ  تتخذ إسرائنل م  بوليدا قدوة وتدعم مشروع 
القايو  الذي قدّمه والقاضي بإعادة أموال وأمالك الفلسطنينن  التي سرقتها إسرائنل في أكبر سطو 

ه في المشتركة اليائب النهودي . وهذا ما أكده زمنل1948مسلح في القر  العشرن ، خالل يكبة 
قايو  السلب “الشنوعي عوفر كاسنف، ميدوبا ع  الجبهة الدنموقراطنة للسالم والمساواة، قائال إ  

واليهب البوليدي عيصري وحقنر كما هو قايو  أموال الغائبن  الذي سيّته إسرائنل لسلب ممتلكات 
يسايي هو إلقاء القايوين  العيصرنن  لمزبلة األمر العادل واإل“وتابع كاسنف: ”. الشعب الفلسطنيي

 ”.التارنخ والسعي لالعتراف والتعونض
 15/8/2021القدس الرربي، لندن، 

 
 احتجاجات إسرائيلية على إلغاء بينيت خطط بناء استيطاني .22

تشهد إسرائنل، احتجاجات مختلفة على ما أنثنر م  أيباء عبر قيوات عبرنة حول تجمند يفتالي بنينت 
الحكومة في تل أبنب، لمخططات بياء استنطايي كا  م  المفترض أ  نتم المصادقة علنها رئنس 

وبحسب القياة العبرنة  هذا األسبوع م  قبل مجلس البياء والتخطنط االستنطايي التابع لإلدارة المدينة.
القدس السابعة، فإ  أعضاء مجلس بينامن  االستنطايي أقاموا خنمة اعتصام أمام مكتب بنينت في 

 للمطالبة باستياف البياء في المستوطيات بالضفة الغربنة.
 واتهم المجلس االستنطايي، بنينت، بعرقلة الخطط التي خضعت بالفعل لموافقات قايوينة.

 عضًوا م  الكينست اإلسرائنلي، على طلب عاجل لعقد جلسة طارئة لبحث إلغاء ما قنل  25ووقع 
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طيات الضفة، وقضنة الموافقة االستنثيائنة لميح الفلسطنينن  بياء عيه نثلنثي مخططات البياء في مستو 
واعتبر الموقعو  أ  ما نجري نشكل  ألف وحدة سكينة في ميطقة استراتنجنة بمواقع م  مياطق )ج(.

 ايتهاًكا خطنًرا للوضع الراه .
 15/8/2021القدس، القدس، 

 
 "كورونار"جندًيا إسرائيلًيا مصابون ب 1,316   .23

نوم األحد، ع  ارتفاع في أعداد المصابن  بفنروس كورويا في صفوف نش اإلسرائنلي، أعل  الج
وأوضح ياطق عسكري، أ  عدد المصابن  ارتفع إلى  أنام. 3إصابة في غضو   300جيوده، بيحو 

وأشار إلى أ  ما مجموعه  ، معظمهم بحالة طفنفة، وواحد فقط بحالة وصفت بالخطنرة.1,316
 لعزل االيفرادي.جيدًنا في ا 1,670

 15/8/2021القدس، القدس، 
 

 أسرى فلسطينيين مضربين عن الطرام 10تواصل االنتهاكات بحق  .24
أسرى فلسطنينن  في سجو  االحتالل اإلسرائنلي، إضرابهم المفتوح ع  الطعام؛  10نواصل : رام هللا

ضربن ، وتواصل عزلهم وتستفرد إدارة سجو  االحتالل باألسرى الم احتجاجا على االعتقال اإلداري.
وقال اليادي، في بنا  نوم  وعرقلة زنارات المحامن  لهم بشكل مميهج، وفق يادي األسنر الفلسطنيي.

األحد: إ  مستوى الخطورة على حناة األسرى نتزاند، "ال سنما بعد اعتداء السجاين  مؤخرا على 
 األسنر سالم زندات".

 15/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ألسرى اإلداريون: مشاورات واسرة لبلورة خطة نضالية لمواجهة سياسة االعتقال اإلدار   ا .25
رام هللا: أّكد يادي األسنر، أّ  مشاورات واسعة ومستمرة نجرنها األسرى اإلدارنو  في سجو  

أسنرا، لبلورة خطة يضالنة لمواجهة سناسة االعتقال اإلدارّي  550االحتالل والبالغ عددهم يحو 
لمتصاعدة بحّقهم، والتي م  المرجح أ  تصل إلى إضراب جماعي خالل الفترة المقبلة، الفتا إلى ا

 أ  قضنة مقاطعة المحاكم العسكرنة ستشكل جزءا مركزنا م  المعركة المقبلة.
 15/8/2021وكالة األنباء والمرلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 ا ضد "إفيتار""الرليا" اإلسرائيلية ترفع التماًسا فلسطينيًّ  .26
رفضت المحكمة العلنا اإلسرائنلنة، النوم األحد، التماًسا قدمه فلسطنينو ، ضد : القدس المحتلة

االتفاق الذي توصلت إلنه الحكومة اإلسرائنلنة مع المستوطين  الذن  أيشؤوا البؤرة االستنطاينة 
المستوطين  ميها، مقابل  ونيص االتفاق على أ  نتم إخالء "إفنتار" على جبل صبنح جيوب يابلس.

 بقاء الجنش اإلسرائنلي فنها على أ  نتم إجراء مسح جغرافي لها.
 15/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "حراس الجبل": لن تهدأ "بيتا" حتى إزالة آخر كرفان وضره االحتالل على جبل صبيح .27

البلدة ل  تهدأ حتى إزالة اخر يابلس: أكد "حراس جبل "صبنح في بلدة بنتا جيوب يابلس، على أ  
كرفا  وضعه االحتالل على قمة الجبل. ودعوا خالل مؤتمر صحفي عقد مساء األحد، العالم 
ومؤسسات حقوق اإليسا  إلى التدخل العاجل لوقف المجازر بحق بنتا وأهلها، مؤكدن  على استمرار 

وا: ل  يتوقف لحظة واحدة في اليضال حتى استرداد حقهم في أراضنهم مهما بلغت التضحنات. وقال
 سبنل إعادة حقيا المسلوب على أنادي عصابات اإلجرام الصهنوينة.

 15/8/2021وكالة األنباء والمرلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 جنود االحتالل ينكلون بمقدسي قرب باب الرامود .28
"األنام": يكلت قوات االحتالل بشاب مقدسي قرب باب العامود بالقدس المحتلة، ما  –القدس 

استدعى يقله إلى المستشفى لتلقي العالج. وقالت مصادر محلنة إ  جيود االحتالل اعتدوا على 
الشاب سعدي برقا  بغاز الفلفل والضرب قبل أ  نطرحوه أرضًا ونجنثم أحد الجيود على ظهره 

، ونقتادوه إلى أحد مراكز شرطة االحتالل. وأشارت إلى أ  شرطة االحتالل يقلت برقا  بعد ونقنده
 يحو الساعتن  إلى مستشفى "شعاري تصندق" لتلقي العالج دو  أ  تتبن  طبنعة إصابته.

 15/8/221األيام، رام هللا، 
 

 جمون المركباتمستوطنون يقيمون بؤرة جديدة جنوب الخليل ويغلقون طريق جنين نابلس ويها .29
"األنام"، وكاالت: شرع مستوطيو ، أمس، بإقامة بؤرة استنطاينة جدندة، وتوسنع أخرى  –محافظات 

 على أراضي خربة زيوتا جيوب الخلنل.
وذكرت مصادر محلنة أ  مستوطين  يصبوا عددًا م  "الكرفايات" على أراضي المواطين  بخربة 

بو شرخ وجبارن ، وبذلك تصبح هذه البؤرة النثالنثة التي تتم زيوتا، تعود ملكنتها لعائالت سمامرة وأ
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إقامتها خالل عام واحد في الميطقة، تمهندًا لالستنالء على مساحات واسعة لصالح مشارنع التوسع 
وفي اإلطار ذاته، واصل مستوطيو ، للنوم النثالث على التوالي، يصب خنام على  االستنطايي.

ومساء أمس، أغلق مستوطيو   الخلنل، بهدف االستنالء علنها. أرض في بلدة ترقومنا شمال غربي
 الطرنق الواصل بن  جين  ويابلس، وهاجموا مركبات المواطين  قرب بلدة سبسطنة.

 15/8/221األيام، رام هللا، 
 

 دراسة: انتشار جرائم القتل يؤرق المجتمع الفلسطيني .30
ا  ظاهرة ايتشار  يوعها،قة فرندة م  فلسطنينو  في دراسة معم أكادنمنو رأى باحنثو   :القدس

الجرنمة وبالتحدند جرنمة القتل في فلسطن  تؤرق أبياء المجتمع الفلسطنيي الذي نرزح تحت ينر 
في خلخلة أركايه  لألسف،االحتالل وبأمس الحاجة لألم  واألما  حنث نساهم بعض أبيائه، 

ن  الى الولوج في أعماق هذه الظاهرة مما دفع هؤالء الباحنث الجبن ،بارتكابهم جرائم نيدى لها 
والوقوف على العوامل الكامية وراء ارتفاع يسبتها في فلسطن  بمختلف  غورها،ومحاولة سبر 

 الفلسطنيي.الضفة الغربنة وقطاع غزة والقدس وأراضي الداخل  البنئات،
 ،2019في العام وتشنر إحصائنات مدنرنة الشرطة العامة إلى أ  عدد جرائم القتل في فلسطن  بلغ 

 ،2020بنيما بلغ هذا العدد في أنلول  الخطأ،( جرنمة قتل بن  القتل العمد والقتل المقصود والقتل 35)
( %42كما ورد على لسا  المتحدث باسم الشرطة الفلسطنينة بمعدل زنادة بلغت ) قتل،( جرنمة 34)

دت يسبة ارتكاب جرائم القتل في تزان الفلسطنيي،والحظت الدراسة ايه في الداخل  .2019ع  العام 
وتشنر بعض اإلحصائنات إلى  األخنرة،صفوف العرب الفلسطنينن  بشكل غنر مسبوق في السيوات 

( ضحنة ع  العام 21وبزنادة ) الداخل،( شخصًا م  فلسطنيني 111شهد مقتل ) 2020أ  عام 
(2019.) 

 15/8/2021، القدس، القدس
 

 في إيالت مهددة باإللغاء "ائيلإسر "بين اإلمارات و "صفقة سرية" .31
كشفت وكالة أسوشننتد برس األمرنكنة، نوم السبت، أ  صفقة يفط سرنة بن  تل أبنب وأبوظبي 
كايت ستحول إنالت إلى يقطة طرنق لليفط اإلماراتي المتجه إلى األسواق الغربنة، مهددة باإللغاء 

كجزء م  اتفاقنة التطبنع بن  إسرائنل  وكايت هذه الصفقة أبرمت العام الماضي بسبب مخاوف بنئنة.
 واإلمارات.

 15/8/2021القدس الرربي، لندن، 
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 أول مولود إسرائيلي في دبي .32
تزامًيا مع الذكرى األولى لتوقنع اتفاقنة السالم والتطبنع بن  إسرائنل واإلمارات، وضعت منا ستولما  

 في دبي اإلماراتنة. ابية رئنس السفارة اإلسرائنلنة في دبي، أول مولود إسرائنلي
وبحسب ما أورده موقع ندنعوت أحريوت العبري، األحد، فإ  طبنبة مسلمة م  أصول أمنركنة تولت 
القنام بالعملنة القنصرنة البية مسؤول السفارة اإلسرائنلنة في دبي إنال  ستولما ، بأحد المستشفنات 

 في دبي.
ئنلي نولد على أرض دبي، وأول م  ستحصل مواط  إسرا“هي أول ” منا“وقال ستولما  إ  حفندته 

وأشار ستولما  إلى أيه تلقى التهايي م  مسؤولن  محلنن  في  ”.على جواز سفر إلسرائنلي في دبي
دبي م  بنيهم قائد الشرطة الذي جاء للمستشفى بيفسه لتهيئته على هذا الحدث التارنخي، كما 

 وصفه.
 15/8/2021القدس، القدس، 

 
 ئيلية بدون طيار في سورياتحطم طائرة إسرا .33

أعل  الجنش اإلسرائنلي، نوم األحد، ع  تحطم طائرة بدو  طنار تابعة لقواته في األراضي السورنة 
وأوضح الياطق باسم الجنش، أ  الطائرة تحطمت إنثر عطل فيي، مشنًرا إلى أيه ال  نوم أمس السبت.

 ادث.نوجد أي خوف م  تسرب معلومات ميها، وأيه فتح تحقنق بالح
 15/8/2021القدس، القدس، 

 
 مؤسسة أميركية تطالب رئيسة الكونغرس بالتدخل لوقف هدم المنازل بسلوان 12   .34

مؤسسة مؤندة للحقوق الفلسطنينة على الساحة األمنركنة عبر حملة اتصاالت موجهة  12طالبت 
المجلس تشاك  لرئنسة مجلس اليواب األمنركي يايسي بنلوسي، ورئنس األغلبنة الدنمقراطنة في

 ميزال في بلدة سلوا  بالقدس المحتلة. 16شومر، بالتدخل الفوري لوقف القرار اإلسرائنلي بهدم 
وعدَّت المؤسسات، في بنا ، النوم األحد، أ  بنلوسي وشومر لدنهما القوة للضغط على "إسرائنل" 

 لوقف عملنات الهدم، ووقف سناسة التطهنر العرقي بحق الفلسطنينن .
ميزال  16، واجهت مئات العائالت الفلسطنينة في القدس الشرقنة وميها 2021البنا ، "ميذ مانو وقال 

في حي البستا ، خطر الطرد التعسفي، مشنرا إلى أ  دعم الوالنات المتحدة إلسرائنل وسناسة 
 الصمت ع  جرائمها بحق الفلسطنينن  تشجعها على ارتكاب المزند م  ممارسات التطهنر العرقي.
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وم  بن  الجهات الراعنة للحملة: ميظمة "عدالة عدالة"، و"مسلمو  أمنركنو  م  أجل فلسطن "، 
و"المركز العربي للموارد والتيظنم"، و"مجموعة التضام  مع فلسطن "، و"شاهد عنا  فلسطن "، 

أجل  و"أصوات نهودنة م  أجل التغننر"، و"الشبكة الفلسطنينة األمنركنة"، و"الحملة األمنركنة م 
 حقوق الفلسطنينن ".

 15/8/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 يهود بولندا يتهمون إسرائيل بافترال أزمة حول قانون األمالك .35

ايتقد مسؤولو  في الجالنة النهودنة في بوليدا الحكومة اإلسرائنلنة واتهموها بافتعال أزمة حول 
سبب لها، وأ  م  شأ  األزمة التي تفتعلها  المصادقة على قايو  األمالك البوليدي م  دو  وجود

إسرائنل أ  نؤدي إلى تصاعد معاداة السامنة، وأشاروا إلى وجود إجماع بوليدي واسع حول القايو  
واعتبر وزنر الخارجنة اإلسرائنلي، نائنر لبند، أ  س  البرلما  البوليدي   الذي ال نستهدف النهود.

استدعى المسؤولة ع  السفارة اإلسرائنلنة في وارسو إلى العودة إلى لهذا القايو  هو معاداة للسامنة، و 
إسرائنل، فنما تؤخر بوليدا المصادقة على أوراق اعتماد السفنر اإلسرائنلي الجدند لدنها، في ما نعتبر 

 ذلك أزمة دبلوماسنة شدندة وغنر مسبوقة بن  الجايبن .
يتقدوا الخطوات والتصرنحات اإلسرائنلنة. وقال إال أ  مسؤولو  في الجالنة النهودنة في بوليدا ا

التلفزنوينة  12عضو ميظمة الرابطة االجتماعنة والنثقافنة للبوليدنن  النهود، إدوارد أودوينر، للقياة 
اإلسرائنلنة النوم، األحد، "إييي ال أفهم الضجة التي تنثنرها إسرائنل، وهي ستؤدي إلى أ  نرفع معادو 

سرائنل تعطنهم الشرعنة لفعل ذلك".السامنة رؤوسهم وحسب و   ا 
وأضاف أودوينر أ  "الجالنة النهودنة لم تتأنثر م  هذا القايو ، فقد حصليا على األمالك التي 
أردياها بمساعدة محاكم مدينة، ومعظم األشخاص الذن  كا  لدنهم أمالكا قبل الحرب )العالمنة 

تدركوا أيه لنس فقط أ  هذا لنس قايويا ضد النثاينة( حصلوا علنها". وشدد على أ  "نثمة أهمنة أ  
يما هذا قايو  نسري على الجمنع. وأيا ال أفهم الضجة، وهم ندركو  أيه إذا دخل القايو   النهود، وا 
حنز التيفنذ فإيه سُنحدث ضجة خارج الدولة ولك  ل  ُنحدث شنئا داخلها". وباليسبة لي، هذا بمنثابة 

هذه، م  نربح م  ذلك؟ ولماذا توجد صرخة كهذه خارج أمر غامض. لماذا توجد ضجة كبنرة ك
 بوليدا؟".

وأوضح أودوينر أ  "القايو  ال نغنر أمورا كنثنرة لدى الحدنث ع  أمالك، وباإلمكا  استعادة أمالك 
 مفقودة م  خالل المحاكم المدينة". 

 15/8/2021، 48عرب 
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 نيي الداخلبحق فلسطي "الحكم الرسكر "كتاب إسرائيلي جديد يفضح جرائم  .36
نواصل معهد إسرائنلي مختص بيبش األرشنفات الصهنوينة الكشف ع  ايتهاكات وفضائح تارنخنة، 

 معتبرا أ  ذلك نقّرب اإلسرائنلنن  م  الحقنقة وم  احتمال تسونة الصراع مع الفلسطنينن .
موقعه كما ُنعّرف يفسه م  خالل  -لبحث الصراع اإلسرائنلي الفلسطنيي” عكنفوت“نعّد معهد 
مركزًا للتونثنق والبحث واليهوض بحقوق اإليسا  في إطار الصراع، م  خالل الكشف  -اإللكترويي

ع ، وفهرسة، األرشنف اإلسرائنلي والمحفوظات المختلفة حول قضانا متعّددة ومتيوعة في إطار 
 الصراع مع الشعب الفلسطنيي.
كتاب هام ع  فترة الحكم العسكري  ،2014الذي تأسس عام ” عكافوت“هذا األسبوع صدر ع  معهد 

نستيد لمستيدات تارنخنة نفضح فنها أهدافه غنر المعلية والبشعة ونتوقف عيد جرائمه بحق فلسطنيني 
 الداخل في العقدن  التالنن  لليكبة.

ونثنقة أرشنفنة، خرائط، تسجنالت  100الجدند )الحكم العسكري في إسرائنل( ” عكافوت“ونشمل كتاب 
( وطرق 1966-1948ي هذه المضامن  مجتمعة الضوء على جهاز الحكم العسكري )وصور، وتلق

عمله وأهدافه المعلية والخفنة عالوة على تبنا  مالمح الحناة النومنة للرعانا العرب الفلسطنينن  الذن  
ميهم تحت سنطرته باستنثياء المد  الساحلنة حنفا، نافا، اللد والرملة أما عكا فقد  %85خضع 

 له ونبدو لكويها محصورة داخل األسوار بعكس بقنة شقنقاتها.خضعت 
أيه وجد هذه الونثائق في عدة أرشنفات رسمنة بعضها نكشف عيه للمرة األولى ” عكافوت“ونوضح 

هيا يفسه فنما نيقسم الكتاب إلى ستة أبواب نتمحور كل ميها في بعد معّن  م  أبعاد الحكم العسكري 
ورة متعددة األبعاد لفترة مركزنة في التارنخ اإلسرائنلي وتؤنّثر لحد بعند وبرأنه فإيها سونة ترسم ص

على صناغة عالقات الدولة مع مواطينها الفلسطنينن  حتى النوم وفي هذا التقرنر يشنر لبعض 
 معاياة أهالي صحراء اليقب في فترة الحكم العسكري.

 15/8/2021القدس الرربي، لندن، 
 

 أفغانستان على مكانة وتطلرات إسرائيل في المنطقة تداعيات هزيمة أمريكا في .37
 أحمد عنسى
ال نمك  وصف سنطرة حركة الطالبا  على معظم محافظات أفغايستا  إال بفشل أو باألحرى هزنمة 
أمرنكا في حربها على ما أطلقت علنه )اإلرهاب( التي كايت قد أعليتها بعد هجمات الحادي عشر 

هت خاللها القاعدة ضربة قاسنة وموجعة لمكاية الوالنات المتحدة التي وج 2001م  انلول العام 
 األمرنكنة اإلقتصادنة والعسكرنة كإمبراطورنة تتسند العالم لوحدها.
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وعلى أنثر ذلك ربما نكو  الجنش األمرنكي قد يجح في حربه غنر المتكافئة على افغايستا  في 
  القاعدة في تلك الفترة، وأيشأ حكومة جدندة تدمنر الدولة، وأسقاط حكومة طالبا  التي كايت تحتض

معادنة للقاعدة، وأعاد بياء مؤسسات الدولة الجدندة خاصة الجنش والشرطة والمخابرات على أسس 
محاربة اإلرهاب، وكا  قد سقط خالل تلك الحالب اآلالف م  الضحانا بن  قتلى وجرحى، كما 

 .ترلنو  دوالر 2,5أيفقت واشيط  خاللها أكنثر م  
النوم وبعد مرور عقدن  على بدء هذه الحرب تهرب أمرنكا م  أفغايستا ، واألهم أ  الجنش الذي 
أيشأه األمرنكا  نتفكك ونيهار دو  قتال وتعود طالبا  للسنطرة على البالد دو  إطالق رصاصة 
واحدة، األمر الذي نعيي أ  اإليتصار على )اإلرهاب( الذي وضعته واشيط  على رأس أهداف 

، هو غانة بعندة الميال وال نمك  تحقنقها ابدًا وفقًا 2016-2001إستراتنجنتها لألم  القومي في الفترة 
لخالصات خبنر الجنوبولتنك األمرنكي جورج فرندما  في كتابه الشهنر الجمهورنة واإلمبراطورنة في 

 .2016عالم متغنر العام 
دث في أفغايستا  وتداعناته القرنبة والبعندة م  جهة، كنثنر هي الدول التي لم تخف قلقها مما نح

علنها، وتترأس إسرائنل قائمة هذه الدول، إذ أ  الفشل األمرنكي في أفغايستا  هو مجرد بدانة الفشل 
في العراق وسورنا والنم  بل وفي الميطقة برمتها، األمر الذي نهدد قدرة إسرائنل على ملء الفراغ 

خروج أمرنكا م  الميطقة وقد فشلت في تحقنق غاناتها فنها التي  الذي سنيشأ في الميطقة على انثر
هي غانات إسرائنلنة خالصة، ال سنما وأ  الرعانة األمرنكنة إلسرائنل ال زالت أحد ركائز يظرنتها 
األمينة، وال نمك  للتحالف أو ألتطبنع العربي مع إسرائنل أ  نحل محل أمرنكا ومكايتها في العقندة 

 رائنلنة.األمينة اإلس
وم  جهة أخرى نخرج سنطرة الطالبا  على أفغايستا  األخنرة م  دائرة اليفوذ األمرنكي اإلسرائنلي 
نرا   في الميطقة ونمهد الطرنق إلصطفافها في دائرة القوى الميافسة ألمرنكا خاصة الصن  وروسنا وا 

ة كنثنرة، األمر الذي سنكو  التي ترتبط معهم بحدود جغرافنة طونلة ومصالح إفتصادنة وسناسنة وأمين
له تداعناته على خطط إسرائنل الخاصة في تموضعها اإلستراتنجي في اليظامن  الدولي واإلقلنمي 

 اللذن  لم نقفا على أقدامهما بعد.
وم  جهة نثالنثة تضع التطورات المتسارعة في أفغايستا  كنثنر م  المسؤولنة على حركة الطالبا ، 

قبل الحرب؟ أم ستشرع في بياء دولة إسالمنة تكو  هي النثاينة في  فهل ستعند إيتاج يظام ما
الميطقة بعد إنرا ؟ ربما م  المبكر اإلجابة على هذه األسئلة ولك  م  المؤكد أ  حركة الطالبا  ل  

، وستركز على بياء دولة ياجحة ال تحمل أي م  التهدندات 2001تعند إيتاج يظام ما قبل العام 
 امن  الدولي واإلقلنمي.لجنرايها أو لليظ
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وفي الختام تجدر اإلشارة هيا أ  إسرائنل كايت قد حققت يجاحًا دنبلوماسنًا ملموسًا بصدور قرار م  
رئنس الميظمة في شهر تموز الماضي بقبول إسرائنل عضو مراقب في ميظمة اإلتحاد اإلفرنقي بعد 

تظر مصادقة الجمعنة العامة للميظمة محاوالت إستمرت لعقدن  م  الزم ، وصحنح أ  هذا القرار ني
وسط معارضة دول وازية في الميظمة إستيادا إلى أ  موجبات عدم القبول ال زالت قائمة وفاعلة، إال 
أيها بالمقابل خسرت أفغايستا ، األمر الذي نتطلب م  الدنبلوماسنة الفلسطنينة عدم اإلكتفاء بإحالة 

نب األكبر م  جهدها وممكياتها في الساحة الدنبلوماسنة ما نجري لفكر المؤامرة وعلنها بذل اليص
 التي هي أكنثر شراسة في هذه اللحظة م  الزم  م  ساحة الحرب والقتال.

 16/8/2021القدس، القدس، 
 

 االستراتيجيقيادة حماس.. وتحديات المسار  .38
 د. محمد المدهو  

عنيكم هللا على ما حملتم م  أماية، فهي بدانة، أتوجه بخالص الدعاء بالسداد والرشاد والتوفنق، وأ  ن
وهللا عظنمة ونثقنلة، وأحسب أيها تأتي في مرحلة عصنبة، وكذلك األمل ميعقد كنثنًرا علنكم، وننثق 
بكم شعبيا المجاهد الذي نبحث ع  الضوء في يهانة يفق االحتالل، كما أيه نتلمس القنادة التي 

اب التهتك مفاصل المؤسسات الفلسطنينة، تستحقه وتلنق به وبقضنته وتضحناته في زم  أص
وتعنش فنه القضنة فصوال قاسنة في التآمر علنها، ونحنا شعبيا في شتى أماك  تواجده بحنثًا ع  

لى حناة عزنزة كرنمة، واألمل فنكم كبنر. شعاع يور نأخذ بنده إلى فلسطن  المحررة، وا   بارقة أمل وا 
ة جهاد جدندة، ولست بصدد تقدنم التهايي أو التعرنف مجددا، تيالو  نثقة إخوايكم في حماس في دور 
في سجل الخالدن . ويشرت مقاال خاصا  -بإذ  هللا-بكم كقادة للكل الفلسطنيي، فاسمكم مسطر 

باألخ إسماعنل هينة عيد فوزه بالدورة االيتخابنة األولى، والواقع بعد سيوات أربع كما هو، فأيتم 
خوايك فرنق إدارة أزمات في وقت استهداف متزاند عصنب، إذ تضنق اليوافذ وتوصد األبواب ونتم  وا 
 تشدند الحصار وتعظم المؤامرات.

فأيتم يحسبكم وهللا حسنبكم م  الماضن  للقدس والتحرنر رغم ما أصابكم م  ألواء وجراح، فال 
 تفقدوا بوصلة القدس وفلسطن ، وال تيحرفوا ع  المسار اإلستراتنجي مهما أصابكم م  خطب أو
أحاطت بكم األزمات، فإ  القنادة الرسالنة صاحبة الهم والرؤنة تبقى عنيها على الفيار مهما تعالت 

 أمواج البحار.
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 وهللا مركم ولن يتركم أعمالكم.
تجدند النثقة بكم استحضار لسنر العظماء م  جنل التأسنس، وعلى رأسهم اإلمام الشهند أحمد ناسن  

حضرا يعمة هللا علنكم أ  أصبحت حماس بفضل هللا وبركة دماء الذي أيتم تلمنذه األمن ، مست
الشهداء وتضحنات األسرى وصمود شعبيا قوة نحسب لها حساب، ومعقد أمل األحرار في العالم 

عادة االعتبار للعدالة والحرنة والكرامة واإليساينة.  واألمة للتخلص م  االحتالل وا 
في قنادة حماس الطلنعنة، تحققت خاللها أهداف سيوات قضنتها  4إ  دورة كاملة مضت مدتها 

عظنمة، ولك  المشوار طونل والدرب صعب شائك. وربما أيت بحاجة إلى أ  تقف أمام السيوات 
األربع الماضنة إلجراء جردة حساب مهيي موضوعي على أساس م  األولونات واألهداف التي 

خوايك في قنادة الحركة على تحقنقها للتحقق م   المعطنات والواقع؛ أن  أصبتم؟ وأن  عملت وا 
أخفقتم؟ ولماذا؟ وم  ذلك استخالص الدروس والعبر، وأيصحكم بالتشدد في التقننم، أل  هذا نؤسس 

 لمزند م  اإليجاز واليجاح.
دراًكا لطرنقها كحركة تحرر وطيي  تجدند النثقة لكم في قنادة حماس لدورة نثاينة، وهي أكنثر رسوًخا وا 

قامة دولة الحق والعدالة فنها مع إدراك سناسي نتعمق في إدارة المرحلة تسعى إلى تحرنر ف لسطن  وا 
بن  اإلستراتنجي والتكتنكي والنثابت والمتغنر، والحفاظ على البوصلة في مسارها الراسخ يحو القدس 
واألقصى. والتهدند التي تحناه حماس وجودي بهدف اإليهاء أو اإلقصاء أو حرف المسار، ورغم 

متابع لسلوككم القنادي السناسي، ورغم أيكم تمرو  م  عيق زجاجة بالغة الحدة؛ فإيكم ذلك ال
تحافظو  بشكل بالغ الحساسنة على مساركم المقاوم، وتميحو  حركتكم المزند م  الوقت بشكل 

 منثنر.
أيتم في قنادتكم دورة جدندة في دورة حماس التحررنة بحاجة إلى التوقف أمام قضانا جوهرنة في 

نئتكم الداخلنة لتأكند إيتاج حماس كقائد لمشروع تحرنر فلسطن  ويهضة أمة، وا   أهمنة إعادة ب
دراسة واقع اليواة الصلبة لحماس وقدرتها على الصمود في مواجهة مراحل مقبلة نقنًيا ستكو  عاصفة 

 وشرسة وتتجدد فنها محاوالت االستئصال التي لم وال تتوقف.
أصولها التربونة وعمقها اإلنمايي وحضورها المندايي ووعنها السناسي إ  اليواة الصلبة لحماس ب

جوهر بقاء حماس وصمودها في مفترقات حاسمة سابقة، وقدرة اليواة الصلبة على الصمود ترتبط 
بشكل كبنر بميظومة القنم الحركنة واإلسالمنة والوطينة التي تجعل حماس يموذجا للتضحنة والوعي 

لى إسماعنل هينة تعمنق غرسه في أبياء حماس بكنثنر م  التشوق للعطاء ال واإلرادة، وهذا ما ع
لألخذ وللغرم ال للغيم. وم  هيا، فإ  الحاجة ماسة إلى توظنف إيجازات حماس المتراكمة في 
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القضنة الفلسطنينة، خاصة في غزة، إلى الصالح الحركي والفلسطنيي العام، صعوًدا يحو مشروع 
 التحرر واليهضة.

منة اليواة الصلبة المتمنثلة في الصف التيظنمي، فإ  التهدند التربوي القنمي ألبياء حماس هو وأله
التهدند األخطر الذي نحتاج معالجات استنثيائنة تقوم على إعادة االعتبار لألصول التربونة مع فهم 

دماجها في ميظومة تربونة فائقة التحصن  وقادرة على  وتوظنف متغنرات العالم وأسالنبه الحدننثة وا 
الجمع بن  التربنة الخاصة والعامة على قاعدة أ  الحاضية الشعبنة تمنثل أنًضا ملحًقا تربونًّا حنونًّا 
ومهًما ومؤنثًرا في مفترقات الفتية وفقدا  البوصلة. وهذا االستدراك التربوي نحتاج اإلسهام الواعي 

يتمائها الوطيي وبراغمنتها السناسنة العمنق في الحفاظ على الهونة الحركنة بعمقها اإلسالمي وا
والواقعنة. والحاجة قائمة في ذلك إلى فك االشتباك بن  األندنولوجي والسناسي، بن  المننثاق والونثنقة 
السناسنة في فقه حماس المعاصر الذي تعايي ميه كنثنًرا في اتخاذ قراراتها وفي ردود أفعال قواعدها 

دراك شعبها وأمتها.  وفي فهم وا 
قه األولونة التربونة، فإ  الحاجة قائمة لتعمنق الوعي السناسي م  خالل قراءة موضوعنة. وفق ف

عموًما، نمك  القول إيه نحتاج تطونرا بشكل خاص، إذ إ  الجايب المعرفي السناسي لدى كوادر 
حماس يخبوي ولنس عاما، مما أضعف قدرة صفها على قبول مواقف سناسنة قد تبدو متياقضة، 

 قائمة إلى معالجات عمنقة باعتماد ميهج سناسي تنثقنفي لليواة الصلبة.والحاجة 
عادة  إ  المعالجة الفاعلة واالستدراك المأمول نتحققا  بتراكم التجربة والتوارث القنادي التكاملي وا 
عادة الصناغة للوائح الداخلنة  إيتاج المربي والقائد السناسي والنثقافة العامة الميضجة للكادر، وا 

س في أيظمتها االيتخابنة على أسس الحرنة والتيافس العادل وتكافؤ الفرص، وترتنب ميهجنة لحما
 اتخاذ القرار على أسس م  قواعد التخصص والشورى والمعلومات.

إ  وحدة حماس في أقالنمها النثالث وأبيائها في السجو  نمنثل تحدنا م  يوع خاص، حنث ايتقلت 
اتها الميتخبة في األقالنم النثالث، ولك  هذه الوحدة تحتاج حماس إلى عمل موحد نتجسد في مؤسس

إلى ايتقال م  مرحلة التيافس غنر المعل  إلى التعاو  والتكامل وتوزنع األدوار، وصوال إلى ايصهار 
كلي في بوتقة جمعنة تلم شتات الفكر والرأي، واألولونة على قادة التمنثنل الكلي ألبياء فلسطن  في 

مع إدراك عاٍل وفهم ذكي لخصوصنة كل إقلنم واحتناجاته، وممارسة االيدماج عالي الداخل والخارج 
الهمة بروح االيتماء الجماعي إلى الفكرة والقنمة والمشروع، وتقدنم الصالح اليافع وتجيب الضار 

 المعطل.
غزة تعنش مرحلة تحد متزاند في استهداف حصار خايق وعدوا  متكرر واستمرار محاوالت 

اف، وميها تسارع إكمال الجدار حول غزة فوق األرض وتحتها، وما زالت غزة تمنثل الرك  االستيز 
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الشدند في معادلة حماس والقضنة الفلسطنينة، في ظل تعزنز رسالة الجاهزنة والقدرة على اإلنالم 
كمعادلة نثبتتها معركة "سنف القدس". التحدي األكبر في غزة قائم في ظل جوالت التصعند وتحقنق 

واز  الردع ومدى القدرة على تغننر معادالت االشتباك، وفي الوقت ذاته مواجهة الحصار والتحرر ت
م  ميهج إدارة األزمة والنومنات وتيفنذ تفاهمات تهدئة بشكل رشند تسيد مجتمع غزي صامد وندفع 

 فاتورة باهظة.
والمالي خاصة، كل ذلك م  دو  أ  تدخل حماس في يفق النثم  السناسي واالبتزاز المعنشي 

ونسجل البعض تأنثنر األزمة المالنة وضعف الموارد على رشد القرار الحكومي فضال ع  تأنثنر 
التدخل في القرار الحكومي. وأنضا استنثمار العالقة مع مصر لصالح تطونر حد الضرورة المعنشي 

لها. وفي ظل بعندا ع  روح االيصناع، خاصة مع معاياة أهل غزة في االيتقال إلى مصر وم  خال
نثقل حماس في غزة ومركز تحركها الواز  ونكاد نكو  الوحند؛ كنف نمك  خلق حالة تواز  في 

 ساحات التأنثنر قاطبة؟
وفي السناق، حكم غزة نحتاج قراءة وتقننما علمنا موضوعنا، فاليقد المتداول أحنايا لنس ميصفا 

حقة دائمة، فضال ع  حالة االستهداف العتبارات كنثنرة، أهمها ارتباط التجربة بحصار خايق ومال
اإلقصائنة إلى درجة محاوالت االستئصال. وال نميع هذا م  تسجنل مالحظات مؤنثرة في األداء 
والتجربة، حدت كنثنرا م  قدرة حماس على يجاح تجربتها، وهذا نحتاج إلى تطونر السلوك الرشند في 

 تجربة الحكم.
إقلنم نتهاوى، وميها المغرب، وكايت زنارتكم لها محل جدل التطبنع الذلنل مسار نتواصل لألسف في 

كبنر، وسلسلة السقوط تمنثل تهدندا كبنرا للقضنة الفلسطنينة. وحركتكم المجاهدة النوم هي رأس 
الحربة في مواجهة التطبنع، ولم تساوم على موقفها الوطيي واألخالقي تجاه مشروعها التحرنري 

ب التارنخ أ  حماس كايت صمام األما  وعمود الخنمة للحفاظ لفلسطن  اإليسا  واألرض، وسنكت
 على القضنة الفلسطنينة في زم  السماسرة وتجار الحقوق والتطبنع الذلنل.

حماس أمام تحدي المرحلة، وتعنش ظرًفا قاسًنا، إذ نهرول جزء م  اإلقلنم يحو التطبنع الذلنل، 
ن  وايتهاء أوسلو، وأبياؤها نالحقو  في اإلقلنم، والسلطة الفلسطنينة تصطدم بجدار سقوط حل الدولت

وآخر ذلك األحكام الجائرة على أبيائكم في الدول العربنة. ولذلك تجد حماس يفسها غرنبة وحندة في 
مرحلة مخاض عسنر للميطقة. والتحدي في إعادة االعتبار للقضنة في ظل التهاوي، وكنف نمك  

محافظة علنها بالحد األديى؟ كنف تحافظ على مسار التحرنر تحقنقه؟ والنثوابت الفلسطنينة وسبل ال
في ظل التطبنع؟ وكنف تحافظ حماس على العالقة مع المحنط واإلقلنم في ظل التطبنع؟ وسبل 

 مواجهته؟
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وأمام حماس كنثنر م  المسارات النوم، فأمامها السعي لتحقنق الوحدة الوطينة رغم الجراح، وترتنب 
عادة تشكنل البنت الداخلي الفلسطن يي عبر إعادة بياء ميظمة التحرنر على أساس الشراكة الوطينة، وا 

حكومة الوحدة الوطينة على أساس م  بريامج سناسي مشترك متفق علنه، ونيدرج ضم  ذلك 
إصالح الميظومة األمينة على أساس م  المهينة بعد مشاهد تغولها في الضفة على حقوق اإليسا  

 ة يزار بيات الفصل األخنر، فضال ع  ميزل التيسنق األميي الخطر.الفلسطنيي، ومنثلت جرنم
وفي السناق ذاته، نستمر العمل على إيهاء الحصار بكافة أشكاله، وم  ذلك الحصار السناسي، مع 
استمرار تحمل المسؤولنة اإليساينة واالقتصادنة ع  الشعب الفلسطنيي الُمحاَصر، وتحمنل المسؤولنة 

الحتالل واإلدارة األمنركنة الُمحاِصرن  للشعب الفلسطنيي، وما نترتب على ذلك م  اإليساينة كذلك ل
معارك قايوينة وسناسنة تسعى إلى يزع الشرعنة ع  االحتالل وكشف السوءة لم  نتواطأ مع 
الحصار ونتعاو  مع المحتل، وما نحتاجه ذلك إلى إبداع جدند واتساع لجبهة المواجهة وقدرة على 

لبياء في الوقت ذاته، وفي هذا السناق تبدو المقاومة الورقة األقوى في ند حماس وا   التحشند وا
والخارج، فكٌل نقاوم على قاعدة إدارة الصراع  48تيوعت أشكال المقاومة بن  الضفة وغزة ومياطق 

ووفق ميظور المصلحة الوطينة الفلسطنينة، والحاجة ماسة إلعادة إيتاج الفرح بصفقة وفاء 
 سيوات م  الحفاظ على أسرى جيود االحتالل في قبضة المقاومة. 7، بعد 2راألحرا

استطاعت حماس أ  تبيي ميظومة م  العالقات الخارجنة رغم العقبات الكنثنرة التي شابت هذه 
العالقة في فترات متقطعة. وكذلك بياء شبكة العالقات الكبنرة غنر الرسمنة والشعبنة في ميظومات 

والجماهنري، وكذلك أحدنثت حماس اختراقا على جبهات عدة، سواء في ما  العمل غنر الرسمي
نخص بعض الدول األجيبنة والعدند م  دول العالم التي امتلكت عالقات غنر معلية، وبالتأكند 
واجهت حكم حماس في عالقاته الخارجنة قضنة مهمة، وهي الفنتو األمنركي وشروط الرباعنة 

الصدد توظنف الجالنات الفلسطنينة بوصفها سفراء في ظل عدم  المتصلبة، وم  المهم في هذا
تحمل السفارات والقياصل الفلسطنينة دورها تجاه القضنة. والحاجة قائمة إلى تنثبنت ميهجنة في بياء 
العالقات الدولنة على أساس م  ميظومة محور الحلفاء واألصدقاء والخصوم واألعداء وسبل 

 نحتضيها، وسبل تحقنق اختراق سناسي لصالحها.االيتقال، مما ندعم القضنة و 
جسدت حماس خالل مسنرتها المتصاعدة الملنئة بالتضحنة والعيفوا  رؤنة وطينة حكنمة للعمل 
الفلسطنيي المقاوم السناسي وبوصلتها القدس، ومتشبنثة بحق العودة واإلفراج ع  األسرى والدولة 

تالل، وتسعى إلعادة بياء ميظمة التحرنر على م، مقابل هدية مع االح1967المستقلة على حدود 
أساس م  التمنثنل الحقنقي للشعب الفلسطنيي، وتقبل بالعمل مع كافة القوى الفلسطنينة على أساس 
م  التداول السلمي للسلطة وعدم االرتها  للمواقف األمنركنة واإلسرائنلنة، وتوجت كل ذلك بتقدنم 
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م  الشهداء واالستشهادنن  والمعتقلن  والجرحى والمبعدن ، يموذج م  التضحنة والفداء عبر قوافل 
وعلى رأسهم جنل القنادة الشهند والفرقا  ووفاء األحرار وحجارة السجنل والعصف المأكول، وسنف 

 القدس خنر شهند.
 وفقكم هللا وسدد على طرنق تحرنر فلسطن  خطاكم.

 15/8/2021الجزيرة.نت، 
 

 عد اللرب في سوريةإسرائيل.. متغيرات قوا –روسيا  .39
 هايي حبنب
رغم أّ  القنادة السناسنة األمينة في إسرائنل ال تزال تشكك في األيباء المتداولة حول ما قنل ع  
متغّنر جدند فنما نتعّلق بسناسة الصمت التي تتبياها روسنا، حول استمرار االحتالل اإلسرائنلي في 

إال أّ  بعض التحوالت على هذا الصعند نمك  أ  استهداف مواقع أمينة ومدينة وبحنثنة في سورنة، 
تزنل هذه الشكوك، فم  المالحظ أواًل أّ  عدد الهجمات اإلسرائنلنة على سورنة قد تراجع في 
األسابنع األخنرة بشكل واضح، أّما المالحظة النثاينة فتتعلق بيجاح الدفاعات السورنة في التصدي 

  م  الوصول إلى هدفها للمرة األولى، وكذلك وللمرة األولى لكل الصوارنخ اإلسرائنلنة التي لم تتمك
أنضًا تعّلق وزارة الدفاع الروسنة في بناين  ميفصلن  بالتوازي مع إعال  المركز الروسي للمصالحة 
بن  األطراف المتحاربة في سورنة م  خالل نثالنثة بنايات، أّ  الجنش السوري تمّك  باستخدام 

 صد الهجمات اإلسرائنلنة األخنرة.التكيولوجنا الروسنة م  
مؤخرًا، م  أّ  « الشرق األوسط»ما نجعل هذه المالحظات تكتسب أهمنة إضافنة، ما يشرته صحنفة 

األمنركنة في جينف، حنث تلقى بوتن   –هذا التغننر في الموقف الروسي جاء إنثر القمة الروسنة 
ستمرار الهجمات اإلسرائنلنة على سورنة. إنضاحًا م  الرئنس باند  بأّ  واشيط  لم تعد تتفهم ا

وبحسب الصحنفة، فإ  األخنر شدد اليبرة إزاء هذه الهجمات في إنحاء مباشر بأّ  واشيط  تتفق مع 
موسكو على ضرورة وقف أو على األقل تقلنص هذه الهجمات، وفي الوقت يفسه جاء تأكند 

مقّربًا م  وزارة الحرب اإلسرائنلنة قال: إ   أّ  مصدرًا كبنراً « إسرائنل النوم»إسرائنلي عبر صحنفة 
موسكو تعمل مؤخرًا على تغننر قواعد اللعب في سورنة لتقلنص هجمات إسرائنل على المياطق 
الخاضعة للحكومة السورنة، وربما إغالق الحدود السورنة تمامًا أمام الطلعات الجونة اإلسرائنلنة 

 سورنة.سواء م  األجواء اللبياينة أو األجواء ال
إذا صحت هذه اإلشارات بدعم ما نمك  أ  نشكل تحواًل مهمًا في الموقف الروسي م  الهجمات 
اإلسرائنلنة على األراضي السورنة، فلماذا هذا المتغنر بهذا الوقت بالذات؟ قد نقال: إّ  موسكو التي 
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السابق يتيناهو قد كايت طوال الفترة الماضنة تعقد عالقات وطندة مع رئنس الحكومة اإلسرائنلنة 
تغافلت ع  هذه الهجمات لحساباٍت سابقة، لكيها اآل  وبعد التمدند لألسد في رئاسة سورنة، فإيها 
ترند أ  ترسل رسالة إلى إسرائنل بأ  الحرب هياك قد ايتهت بايتصار الحكومة السورنة على قوى 

اك إدارة جدندة في واشيط  المعارضة في وقت تشهد الميطقة والعالم قنادات جدندة، خاصة أ  هي
 وأخرى جدندة في إسرائنل، األمر الذي ندفع موسكو إلى إعادة تقننم سناستها للتعامل مع هذا الجدند.
لنس م  الواضح، حسب المصادر اإلعالمنة اإلسرائنلنة، فنما إذا كا  الجنش السوري قد استخدم 

تعاو  مع الضباط السورنن ، ما أدى بعد تفعنلها م  قبل خبراء روس بال S-300ميظومة صوارنخ 
إلى إسقاط الصوارنخ اإلسرائنلنة قبل وصولها إلى أهدافها، إال أّيه م  الواضح اآل  أ  هياك تراجعًا 
في الهجمات اإلسرائنلنة، وأ  هذه الهجمات حتى بعد تقلنصها لم تصل إلى أهدافها، خالفًا لما كا  

 األمر علنه قبل هذه المتغنرات.
زارة الدفاع الروسنة ألمحت إلى أّ  الدفاعات السورنة التي أسقطت كل الصوارنخ مصادر و 

، ما نعيي م  قبل «بيك سنر وبوك»اإلسرائنلنة اعتمدت على ميظومَتي الدفاع الجوي الروسنتن  
بعض المحللن  أّ  قواعد اللعب الجدندة تستهدف فنما تستهدف تأكند قدرة السالح الروسي المتطور 

م  قبل أسلحة متطورة، بالتوازي مع إشارات واضحة م  أّ  إمكاينة إغالق الحدود السورنة  للهجمات
 أمام منثل هذه الهجمات بشكل تام ويهائي تيتظر قرارًا سناسنًا حاسمًا م  قبل موسكو.

 15/8/2021األيام، رام هللا، 
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